
VELKOMMEN  
TIL DET NYE  

RONALD MCDONALD HUS 



INTRODUKTION
Projektet i korte træk 

Det nye Ronald McDonald 
Hus (RMH) ved Odense 
Universitetshospital skal 
danne rammen om 
børnefamiliers dagligdag i 
svære tider når barnet er 
syg. 
Det nye RMH placeres 
nord-øst for det nye 
universitetshospital 
(børneafdelingen) på et 
arealudlæg der udgør ca. 
4.000 m².  
Det foreslåede koncept har 
udgangspunkt i et skitseret 
rumprogram. Ikke mindst 
udnyttelsen af 
beliggenheden i et smukt 
landskab har en vigtig 
betydning for formgiv-
ningen. Huset har én etage, 
så man som beboer og 
personale oplever en nær 
kontakt til landskabet. 
Det er ideen at det 
omgivende landskab 
trækkes ind mellem 
længerne i bebyggelsen i 
både nord og syd, og giver 
god kontakt til både de 
store vidder og giver 
mulighed for mere intime, 
lægivende haver. 
Der er lagt vægt på at alle 
værelser har udsigt til 
regnvandssøerne mod øst  

og vest. Værelserne er 
endvidere placeret længst 
muligt væk fra 
Hospitalsringen, så 
støjniveauet mindskes for 
beboerne. Desuden er det 
vigtigt at orientere fælles 
spise- og opholdsrum mod 
solen i syd og vest, når 
disse funktioner er mest i 
brug. Køkken- og 
spiserummet (med ekstra 
rumhøjde) er placeret i 
husets hjerte ved det store 
sydvendte glasparti. De 
øvrige 
opholdsrum/fællesfunktion
er er primært placeret i den 
syd-vestlige længe. 
Administrations- og  
Servicerum er placeret nær 

indgang og parkeringsplads. 
På parkeringspladsen  er 
der plads til 15 biler med 
mulighed for ekstra 
pladser. 
Facademæssigt består 
husets primære materialer 
af beton og træ. 
Betonfacaderne er valgt 
pga. sammenhængen med 
det øvrige OUH og OU. 
Træfyldinger i facaderne er 
med til at give en varm 
kontrast til betonen, og på 
samme tid er landskabet og 
de grønne tage med til at 
danne en rolig og 
harmonisk ramme for 
børnepatienterne og deres 
pårørende familier. 



FAKTA - ODENSE
Grundlæggende information om Odense by og Nyt OUH 

Odense by og Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) 

Indbyggerne i Odense by : 180.760 
Indbyggerne i Odense kommune: 206.549 
Areal:  304 km³ 

Odense er Danmarks tredjestørste by og hovedby for Odense kommune med direkte forbindelse 
til både Jylland og Sjælland via motorvej E20 og jernbane. 

Odense Universitetshospital (OUH) er et af Danmarks fire universitetshospitaler, og OUH er det 
største og mest specialiserede hospital i Region Syddanmark. 

Region Syddanmark er i gang med at bygge et nyt stort universitetshospital nær Syddansk 
Universitet (SDU) i den sydlige del af Odense, og det er her Ronald McDonald huset bliver placeret. 



LANDSKABELIGE FORHOLD 
KVALITETER OG SITE 
Det omgivende, åbne landskab med vådområderne og regnvandssøerne, 
rummer store kvaliteter der udnyttes i husets udformning. Derved tilføres 
huset rumlige kvaliteter, udsigt og nær sammenhæng mellem ude og inde 

Arealet som er udlagt til opførelse af Nyt Ronald McDonald Hus er markeret i den røde boks på 
den lille illustration nederst til højre. På den store illustration ses regnvandssøerne på begge sider 
af byggegrunden. OUH’s børneafsnit er de to yderste fløje af hospitalets byggeri, lige overfor 
byggegrunden hvor Ronald McDonald huset opføres. Rundt om hele hospitalet ses hospitalsringen 
som adskiller de to byggerier. 



BELIGGENHED OG SITE
Ronald McDonald Hus, placeres på grunden i det nord-østlige hjørne 
udenfor hospitalsringen 

Det kommende Ronald McDonald Hus bliver en  
selvstændig del af Nyt OUH. Husets opføres på  
byggegrunden i det nord-østlige hjørne udenfor 
hospitalsringen, umiddelbart  overfor børne- 
afdelingen på Nyt OUH. 

Ronald McDonald Hus vil ikke bære præg af  
hospitalsstemning. Huset er et slags ”hjem udenfor  
hjemmet” hvor den hjemlige atmosfære er  
prioriteten, så familierne kan få en pause fra hospitalsopholdet samtidig med, at de kan være tæt 
på det indlagte barn. Hele familien inviteres til at bo i huset, så de kan være sammen og støtte 
hinanden.  



SITUATIONSPLAN 
Bygningens placering ift Nyt OUH 

På illustration her til højre kan 
placeringen af Ronald McDonald 
Hus ses på byggegrunden i det 
nord-østlige hjørne udenfor 
hospitalsringen ift Nyt OUH.  

På begge illustrationer ses 
regnvandssøerne på begge sider 
af byggegrunden og Ronald 
McDonald Hus. OUH’s børne-
afsnit er placeret i de to yderste 
fløje af hospitalets byggeri, lige 
overfor byggegrunden hvor huset 
opføres.  

Ronald McDonald Hus opføres 
så landskabet trækkes ind i  
bebyggelsen. F.eks. får alle 
værelser som er placeret i de to  
fløje i retning nord og øst, udsigt 
til søerne. 

De to andre fløje om er  
orienteret imod syd og vest 
indeholder familiers fælles  
spise- og opholdsrum.  

Parkeringspladser til familierne 
er placeret ved syd fløjen hvor  
de administrative- såvel som 
servicerum er placeret.  



RMHus ZONEINDDELING 
Rumprogrammet opdeles i seks hovedzoner 

Zone 1 
Modtagelse 
Ankomstrum med vindfang 

Zone 2 
Administration 
Kontor 
Printerrum 
Toilet og bad til personale 
Personalestue 
Personaleovernatning 

Zone 3 
Værelser 
Almindelige værelser 
med bad (13 stk.) 

Større værelser med bad (2 
stk.) med mulighed for 
opdeling i to værelser 

Zone 4 
Fælles spise- og 
opholdsrum 
Opholdsstue 
Fælles spisestue 
Legeområde 
Fælles køkken 

Zone 5 
Ander fællesfunktioner 
Multirum/computerrum 
Multirum/spisestue 
Multirum/stue 

TV-stue 
Legerum/legetøj 
Massagerum 

Zone 6 
Servicerum 
Rengøringsrum (2 stk.) 
Redskabsrum 
Garage til cykler 
Vaskeri 
Overdækket tørregård 
Depot til personale 
Depot til frivillige 
Toiletter 
Teknikrum 



RMHus PLANDIAGRAMMER 
Landskabstræk. Visuelle forbindelser og opholdszoner 

Landskabet trækkes ind i 
bebyggelsen.  

Alle værelser har udsigt til 
søerne. Direkte adgang til 
privat uderumszone med 
nærhed til landskabet helt 
tæt på, så Inde og ude 
smelter sammen. 

Visuelle forbindelser fra 
bygning til landskab.  

Når man opholder sig i 
husets ankomsthal som er 
husets hjerte, er der udsigt 
til de udendørs omgivelser i 
alle retninger.  

Udendørs opholdszoner,  
hvor der arbejdes med et 
beplantningsdiagram hvor 
sanserne stimuleres både 
sommer, vinter, forår og 
efterår af både farve og, 
dufte. 



PLAN 
Nyt Ronald McDonald Hus ved NYT OUH, mål 1:300 



AREALER
Oversigt over arealfordeling i den nye Ronald McDonald Hus ved Nyt OUH 

Bruttoareal, samlet, 1.509 m² 

Nettoarealer, ca-tal: 

Modtagelse 
Ankomstrum:   88,6 m² 
(uden gangarealer) 

Administration 
Kontor  36,0 m² 
Personalestue  16,6 m² 
Personaleovernatning  9,2 m² 
Print/disp. 2,9 m² 
Bad/toilet: 4,9 m² 

Værelser 
2 x stort værelse, inkl. bad á     46,7 m² 
13 x alm. værelser, inkl. bad á  27,4 m² 

Spise- op opholdsområder 
Fælles spisestue og  
legeområde   85,7 m² 
Fælles køkken  28,5 m² 

Fællesfunktioner Depot_personale 28,2 m² 
Multirum/ophold (samlet areal) 93,2 m² Depot_frivillige 22,4 m² 
Legerum/legetøj 46,2 m² Redskabsrum  14,7 m 
Stillerum /massagerum 17,0 m² Udendørs cykelparkering: 20,7 m² 
3 x toiletter   9,6 m² Depot_personale 28,2 m² 

Udendørs affaldsrum:  13,9 m² 
Servicerum 
2 x rengøringsrum 16,8 m ² Udearaler 
Vaskeri  17,3 m² 15 x parkeringspladser til biler 
Toiletter 4,4 m² (kan udvides med 3 pladser efter behov)



NYT RONALD MCDONALD HUS 
Snit af facaderne fra øst, vest, nord og syd, mål 1:200 

1. Facade øst-vest, boenheder og haverum.

2. Facade syd-nord, fællesområder og haverum

3. Facade øst, boenheder

4. Facade vest, boenheder

. 



PROCES- OG TIDSPLAN
Planlægning 



REFERENCER
Hvad siges der om Ronald McDonald BørneFond og –Hus?

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V): 
Jeg glæder sig til, at Ronald McDonald Hus ved Nyt OUH bliver en realitet. 
Vi ved, hvor vigtige de pårørende er i behandlingen af en patient. Vi vil 
meget gerne have, at de er tæt på og en del af processen, ikke mindst når 
det gælder børn og unge. Derfor er vi utroligt glade for vores samarbejde 
med Ronald McDonald BørneFond, som gør det muligt at stille en bolig til 
rådighed for nogle af de familier, som har et barn indlagt i længere tid. 
Det kan betyde alverden for en familie, at både forældre og søskende kan 
bo sammen tæt på det barn, som er indlagt. Og samtidig kan samværet 
med andre familier i samme situation være med til at hjælpe familierne 
igennem en svær tid. 

Patientkoordinator Malene Rosborg og Rikke Karlsen, Rigshospitalet: 
Et hus, som Ronald McDonald Hus, er med til at give mening, når man arbejder med børn og unge 
og deres familier. At kunne tilbyde familierene den mulighed, at bo i huset, er en gave. Det er et 
fristed, hvor de er væk fra hospitalet – og alligevel helt tæt på. De kan slappe af – være sammen 
som en familie. Danmark er et lille land, men selv små afstande kan virke uoverkommelige og 
store, særlig når et barn/ungt menneske indlægges i korte eller længere perioder på hospitalet. 
Vi oplever på nært hold, hvilken betydning det har for familier at kunne være sammen under en 
indlæggelse. Hvor vigtigt det er for søskende også at være en del af, en til tider alvorlig virkelighed. 
Hvilken lettelse det er for hele familien at kunne gå til og fra hospitalet. Finde trøst og støtte hos 
andre familier i samme eller lignende situation. Finde trøst og støtte hos personalet og frivillige, 
som arbejder i huset. Mennesker som har en anden tid til at være sammen med dem – lytte til 
dem! Vi kan udelukkende give vores varmeste anbefaling til endnu et Ronald McDonald Hus ved 
OUH – mener faktisk kun det kan gå for langsomt. 

Marianne Benzon Nielsen, dir. Børnecancerfonden:  
“Ronald McDonald Hus er et fantastisk tilbud. I min tid som leder af Huset 
havde vi mange familier med alvorligt syge børn, bl.a. børn der havde 
kræft. Huset giver familierne mulighed for at være tæt på det syge barn, 
samt have raske søskende med. Børn med kræft er ofte indlagt over en 
længere periode, så det betyder rigtig meget at også bedsteforældre, 
familie og venner har mulighed for at komme på besøg og hjælpe, lave 
mad, lege og hygge med børnene og deres familier. Det giver de 



mad, lege og hygge med børnene og deres familier. Det giver de  pårørende en god og tilgængelig 
mulighed for at spille en mere aktiv rolle for deres kære. Fra Børnekræft området ved vi også, at 
det er vigtigt at være sammen med ligesindede, hvilket bl.a. husets arrangementer og indretning 
giver mulighed for. Jeg har aldrig været i tvivl om den store værdi, det er for familierne at kunne 
benytte Huset - i måske den sværeste tid i deres liv. 

Børnecancerfonden har støttet Ronald McDonald Hus siden det blev opført, både gennem 
sponsorater af værelse og støtte til den årlige drift, der er afgørende for at tilbuddet kan eksistere. 

Karen Bjørløw Jacobsen, forhenværende leder (2008-2021) af Ronald 
McDonald Hus ved Rigshospitalet: 
Jeg har været leder af Ronald McDonald Hus i København, og jeg er ikke i tvivl om 
værdien af huset. Familier, som har et barn med en alvorlig sygdom, kan bo i huset 
og dermed være tæt på deres barn, som er indlagt på Rigshospitalet. I Ronald 
McDonald Hus kan hele familien være samlet og dermed være sammen i en for 
dem svær tid. Vi prioriterer familier, hvor der er søskende, og hvor familiens eget 
hjem ligger langt fra hospitalet. Bedsteforældre er også meget velkomne til at bo i 
huset. 

Familierne er meget glade for at bo i huset. En familie udtaler: ”Tusind tak for lån af værelse. Det har været 
et fantastisk sted, hvor vi som familie har kunnet være sammen og føle os lidt normale i en svær og 
bekymret tid. En mulighed og en gave, som vi føler os meget privilegeret over”.  

Huset betyder, at familien kan få en dagligdag til at fungere. Huset rummer køkken, dagligstuer, spisestue, 
vaskerum, TV-stuer og legerum. Søskende kan gå i skole på Rigshospitalet, hvilket bidrager til hele 
familiens trivsel. Der er mange aktiviteter for familierne, herunder kan nævnes zoneterapi, massage, frisør, 
fælles frokoster og middage. De frivillige tager på udflugter med søskende og leger med dem, når de er i 
huset.  Jeg værdsætter mit arbejde meget højt. Det er dejligt at kunne tilbyde familier et midlertidigt hjem.  
Det er en gave sammen med alle de frivillige og de øvrige ansatte at være med til at skabe trygge rammer 
for familierne i en svær tid.  



KONTAKT
Ronald McDonald BørneFond

ViI I også gerne gøre en forskel for 
syge børn og deres familier? 

Vil I hjælpe os med at hjælpe? 

Ønsker I at høre mere  
om mulighederne for, at støtte 
arbejdet i Ronald McDonald 
BørneFond og -Hus?  

Kontakt 
Direktør
John Jacobsen
Tlf.: 93508383
Mail: jj@rmbornefond.dk

Ronald McDonald BørneFond  
Juliane Maries Vej 12 
2100 København Ø. 
CVR: 19379981 
www.rmbornefond.dk 



RONALD MCDONALD 
BØRNEFOND 
Juliane Maries Vej 12, 2100 København Ø. - CVR-nr. 19 37 99 81

 Fonden blev stiftet i 1991 af 
McDonald’s Danmark

 Er en selvstændig fond

 Fondsbestyrelsen har 7 medlemmer, 
alle arbejder ulønnet

 Opførte Ronald McDonald Hus, 
København ved Rigshospitalet i 2002, 
og har siden drevet det

 3 ansatte i Ronald McDonald Hus, 
København (2,5 fuldtidsstilling)

 1 ansat i Ronald McDonald BørneFond 
(1 fuldtidsstilling)

Formål: Vi støtter etableringen og driften af 
Ronald McDonald Huse i Danmark samt 
andre projekter og programmer med sigte på 
at afhjælpe eller afbøde børns fysiske, 
psykiske eller sociale problemer som følge af 
alvorlig sygdom samt forskning, der har til 
formål at øge eksisterende viden om alvorlig 
sygdom, der rammer børn. 
Mission: Vi vil støtte og samle familier med 
alvorlig syge børn. 
Vision: Med Ronald McDonald Hus ønsker vi 
at skabe de bedste forudsætninger for, at 
familier kan forblive samlet og støtte 
hinanden når de har et barn med alvorlig 
sygdom indlagt på hospital. 

Et Ronald McDonald Hus er et midlertidigt 

hjem, hvor familier som har et barn med 
alvorlig sygdom indlagt på hospitalet, kan bo 
imens barnet er indlagt. Når en familie 
træder ind i et Ronald McDonald Hus, er det 
vores ambition og ønske, at de føler sig som 
hjemme. Ronald McDonald Hus er en oase 
hvor familien kan slappe af og hente ny 
overskud i en hjemlig atmosfære. Vi vil gerne 
hjælpe med, at samle familien tæt på det 
indlagte barn, i en særlig svær tid. 

Hvert år rammes mange danske børn af 
alvorlig sygdom. Hver gang et barn f.eks. får 
kræft, bliver født for tidligt, med hjertefejl 
eller en kronisk sygdom, er det en ulykkelig 
situation, der kræver meget af hele familien.  
Her kan Ronald McDonald BørneFond og –
Hus komme familien  til undsætning. Siden 
fonden åbnede Ronald McDonald Hus ved 
Rigshospitalet har fonden indsamlet midler til 
at give mere end 2200 familier trygge 
omgivelser i en svær periode af deres liv.  

Der findes fonde i hele verden, som samler 
penge ind til projekter for børn. P.t. er der 
379 Ronald McDonald huse på verdensplan, 
99 huse ligger i Europa. I Danmark har vi ét 
Ronald McDonald Hus, som er beliggende 
ved Rigshospitalet - og nu snart endnu et hus 
ved Nyt Odense Universitetshospital.  



DONATIONER 
Ronald McDonald BørneFond er godkendt efter ligningslovens §8A

Indsamlingstilladelse 
Ronald McDonald BørneFond har indsamlingstilladelse fra Indsamlingsrådet, Civilstyrelsen. Fonden 
er medlem af ISOBRO der er oplyst om vores indsamlingsaktiviteter, og lever op til ISOBRO’s etiske 
retningslinjer. 

Arv og testamente 
Man kan støtte Ronald McDonald BørneFond gennem arv ved oprettelse af både testamente og 
legat. Flere tilgodeser fonden ved brug af 30% løsningen.  

Fradrag  
Ronald McDonald BørneFond er godkendt efter ligningslovens §8A og dermed er alle donationer 
til fonden fradragsberettigede. 

Privatpersoner kan fratrække op til kr. 17.200 i skat i 2022.
Virksomheder har ubegrænset fradragsret. 

Fonden indberetter automatisk donationer til SKAT, når giveren ifm indbetaling af donationer, 
oplyser CPR eller CVR-nr. 

Donationer kan indbetales til: 
Jyske Bank:  
Reg. 7854  
Konto 109930-1 

Ifm udenlandske donationer: 
IBAN nr.: DK1078540001099301 
SWIFT/BIC code: JYBADKKK 

MobilePay 204 202

Kontakt 
Direktør
John Jacobsen
Tlf.: 93508383
Mail: jj@rmbornefond.dk




