
Ergonomisk Lys er opstået blandt brugerne i hospitalssektoren ud fra ønsket om 

forbedret belysning, der tilgodeser alle arbejdsfunktioner på stuen. Ergonomisk Lys 

skaber et mere produktivt arbejdsmiljø med mindre træthed og større trivsel.  

Ergonomisk Lys er et unikt patentindgivet koncept, der peger langt ind i fremtiden.
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En lys fremtid



Ergonomisk Lys 
- udviklet i samarbejde 
med brugerne

Sådan virker 
Ergonomisk Lys

Ergonomisk Lys er historien om brugerdreven innovation, der førte til et lyskoncept 

med så positive egenskaber, at ideen er blevet patentindgivet og sat i produktion.

Initiativet til det funktionsopdelte farvede lys opstod på operationsgangen 

på Odense Universitetshospital i Danmark. Konceptet har dannet grundlag for 

virksomheden Chromaviso, der efterfølgende har etableret Ergonomisk Lys på en 

række førende skandinaviske og europæiske hospitaler. 

Ergonomisk Lys har stor fleksibilitet og kan anvendes bredt inden for OP, 

billeddiagnostik, endoskopi og andre områder. Endvidere er der udviklet et unikt 

programmerbart betjeningspanel og en interfaceløsning til højteknologiske stuer.

Ergonomisk Lys bygger på viden om farvernes lovmæssigheder anvendt i forhold 

til zoneopdelte arbejdssituationer, hvor der arbejdes med skærme. Ergonomisk Lys 

deler rummet op i farvede lyszoner med hver deres funktionelle egenskaber. 

Det skaber optimale arbejdsforhold, øger detaljeringsgraden og skærper 

sikkerheden for både patienter og medarbejdere. 

Ergonomisk Lys er brugervenligt design med loftophængte armaturer, der kan 

tilpasses den enkeltes stues behov. Med sine funktionsopdelte farvezoner giver 

Ergonomisk Lys den optimale belysning i enhver situation: ved procedurer, 

forberedelse, rengøring mv. Løsningen er i sin enkelhed både driftsikker og 

hygiejnisk. Ergonomisk Lys kan programmeres til at give dagslys i de perioder, 

hvor det farvede lys ikke er i brug. Ergonomisk Lys er et fremtidssikret koncept, 

der kan omprogrammeres og tilpasses nye forhold.
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Fordele ved 
Ergonomisk Lys

Hvad siger 
brugerne?
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”Vi er ikke så trætte i øjnene under og efter 

procedurerne på operationsstuen med Ergonomisk Lys”

”Efter at det Ergonomiske Lys er installeret, 

har vi mindre tendens til hovedpine, mindre træthed 

- og der er generelt mere behageligt”

 

”Med Ergonomisk Lys kan man tydeligere se, 

hvad man laver”

”Ergonomisk Lys giver bedre arbejdsmiljø 

– der bliver stillet flere og mere sikre diagnoser”

”Det er en stor fordel, at jeg med det Ergonomiske Lys 

har fået øjenkontakt med mine kolleger”

”Det er fysisk aflastende at slippe for at stå i mørke – vi 

har mere ro og større effektivitet med Ergonomisk Lys”

”Det er fysisk aflastende at slippe for at stå i mørke – vi 

har mere ro og større effektivitet med Ergonomisk Lys”

”Øjet ser bedre, og nuancerne bliver opfattet bedre”

Kilde: Interviewundersøgelse med brugere af Ergonomisk Lys,2008

• Optimerer billedkvaliteten på skærmen

• Modvirker refleksion og øger detaljeringsgraden

• Skaber mindre træthed og større trivsel

• Giver bedre overblik og øget præcision

• Mindsker tendensen til hovedpine 

• Forbedrer arbejdsmiljøet

• Skærper sikkerheden for både patienter og medarbejdere

• Er driftsikkert og hygiejnisk

• Brugervenligt og funktionelt design

• Kan forprogrammeres og tilpasses individuelt

• Kan centralstyres fra det sterile område



Ergonomisk Lys 
med mangfoldig 
anvendelse
På operationsstuen

Ergonomisk Lys er opstået blandt brugerne på operationsgangen på Odense 

Universitetshospital for at skabe en mere funktionel belysning i forbindelse 

med minimal invasiv kirurgi. Tidligere blev lyset kraftigt reduceret under 

operationen for at undgå refleksion i skærmen. Arbejdet i halvmørke gav ikke 

de optimale forhold hverken for kirurg, sygeplejersker, anæstesipersonalet 

eller andet assisterende personale og besøgende.  Det viste sig hurtigt, 

at Ergonomisk Lys giver en markant forbedring af lysforholdene for alle 

arbejdsfunktioner. Løsningen er fleksibel og derfor velegnet inden for en 

række andre områder. Stadig flere specialer får glæde af Ergonomisk Lys. 

På endoskopisk afdeling

På endoskopisk afdeling bliver alt arbejde fulgt på 

forskellige skærme - og derfor er genskæret ekstra 

generende. Ergonomisk Lys på endoskopistuen 

modvirker refleksioner i skærmene og optimerer 

billedkvaliteten. De forbedrede lysforhold giver 

større præcision og overblik. Det influerer positivt 

på arbejdsforholdene, så personalet bliver mindre 

trætte og får større udholdenhed. I sidste ende 

betyder det øget sikkerhed både for personalet - 

og for patienten, der typisk er ved fuld bevidsthed 

på endoskopistuen.

På billeddiagnostisk afdeling

Ergonomisk Lys kan med fordel anvendes på billed-

diagnostiske afdelinger, hvor arbejdet primært 

foregår ved brug af skærme. Som alternativ til en 

arbejdsdag i halvmørke centreret omkring moni-

torer med gråtone billeder, tilgodeser Ergonomisk 

Lys samtidige funktioner på undersøgelsesstuen 

gennem individuelt tilpasset farvet lys. Ergonomisk 

Lys kan også med fordel benyttes i afdelingens 

beskriverum, hvor der bruges mange timer foran 

skærmene. Resultatet er en mærkbar mindsket 

træthed – og dermed en øget produktivitet. 
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Rengøring

Procedure 2 OP

Forberedelse

Eksempler på Ergonomisk Lys ifm. forskellige arbejdsfunktioner

Procedure 1 Røntgen

Procedure 1 OP

Procedure 2 Røntgen



Chromaviso ApS 

Phone: +45 7240 6007

info@chromaviso.com

www.chromaviso.com Patent Pending WO 2008, 0022640

Ergonomisk Lys bliver fortsat udviklet i samarbejde med brugerne. Vores løsninger kommer af at 

lytte – derfor lægger vi stor vægt på en tæt brugerdialog i takt med at konceptet vinder udbredelse 

blandt flere specialeområder. Du kan læse mere om Ergonomisk Lys på vores hjemmeside

www.chromaviso.com. Du er også velkommen til at kontakte os pr. telefon, mail eller brev.

Ergonomisk Lys 
- vores løsninger kommer af at lytte
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