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Sarah Network
et billedessay
om et brasiliansk netværk af
rehabiliteringshospitaler

Sarah Network

Her er det til venstre Sarah Networks arkitekt
gennem årene, João da Gama Filgueiras Lima,
oftest blot kaldet Lelé, og netværkets leder gennem alle årene, Aloysio Campos da Paz. De to
mødtes i 1960 og har siden da arbejdet tæt sammen om at udvikle humane rammer for hospitalsarbejdet.

Sarah Network har egen udviklingsafdeling for
udrustning og hjælpemidler, Equiphos, som designer netværkets senge og møbler, proteser, specialkøretøjer osv. Man laver hyper-avancerede
kørestole og er langt med at udvikle computersystemer, som kan betjenes af selv svært handikappede.

Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, Sarah Network, er
et netværk af rehabiliteringshospitaler med speciale indenfor lidelser
og defekter vedrørende bevægelsesapparatet, som siden 1970erne er
vokset frem i Brasílien. Ud over hovedafdelingen i Brasília har Sarah
Network idag afdelinger i São Luís, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte og Rio de Janeiro, og yderligere enheder er under planlægning
og indkøring i andre egne af Brasílien. Sarah Network består således
idag af syv enheder, med yderligere tre under opførelse og flere på
tegnebrættet. Sarah råder aktuelt over mere end 1.000 sengepladser og
har på årsbasis 215.000 patientdage og 222.000 dagpatientkonsultationer som del af det meget omfattende opfølgende arbejde.
Samtlige Sarah Networks enheder er tegnet af den brasilianske arkitekt, João Filgueiras Lima, ofte blot kaldet Lelé. Den nu gennem mere
end 30 år fortsatte dialog om udviklingen af den arkitektoniske ramme
for Sarah Network mellem Lelé og Sarahs leder, Dr. Aloysio Campos
da Paz, udgør et både i brasiliansk og international sammenhæng enestående samarbejde mellem arkitektur og lægevidenskab, som har
frembragt en hospitalsarkitektur, der møder patient og arbejdssituation
med en sjælden præcision og klarhed.
Dette samarbejde er solidt rodfæstet i Sarah Networks grundlæggende principper, hvori arkitektur og teknologi spiller en central rolle
– ikke som én gang skabte, statisk selvforklarede størrelser, men som
dynamiske enheder i konstant udvikling og samspil med patient og
bruger. Patienten stilles i centrum, ikke blot som objekt for påførelsen
af en række teknikker og teknologier, men som menneskeligt væsen,
som subjekt i en referenceramme, hvor familie og nærmiljø systematisk inddrages i behandlingsforløb og genoptræning. Sarahs leder, Dr.
Aloysio Campos da Paz, formår gennem sin stærkt karismatiske ledelse at føre en hvilken som helst problemstilling i det moderne hospitals
komplekse dagligdag tilbage eller rettere frem dertil, hvor den retteligt
burde være: Hvad er bedst for patienten?
Sarah Network har taget en radikal konsekvens af sin erkendelse af
den arkitektoniske rammes betydning for rehabiliteringsarbejdet - man
har simpelthen etableret sig med egen tegnestue, byggekomponentfabrik og byggevirksomhed, så man idag har fuld kontrol over opførelse, vedligeholdelse og udvikling af de bygningsmæssige rammer.
Lelés arkitektur er unik i sin anvendelse af materialeminimerede konstruktioner og præfabrikerede elementer, som bliver til arkitektur af
stor musikalsk funktionalitet. Trods sit konstruktivt-strukturelle udgangspunkt er han ikke-formalist, og han formår med stor ækvilibrisme at bøje sine byggesystemer over et dybt humanistisk grundsyn, så
de smidigt og elegant tilpasser sig den konkrete opgave i en stærk dialog med klima, sted, opgavens natur og kulturelle kontekst. En stærk
humanisme gennemsyrer hele hans produktion, om end den nok kommer stærkest til udtryk i hans arbejde gennem en menneskealder for
Sarah Network.
Jeg håber med dette billedessay at kunne give et indblik i, hvordan
de arkitektoniske rammer ved Sarah Network er udviklet dertil, at de
er blevet en fuldstændig integreret del af et menneskeligt set enestående rehabiliteringsarbejde.
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den brasilianske free-form modernisme
Den modernistiske arkitektur i Brasílien har fra
begyndelsen fulgt sine egne veje, og med arkitekten Oscar Niemeyer fik den sin helt egen artikulation. Med sine legende former og frit svungne linjer var den mere umiddelbar og sanselig
end samtidens nordeuropæiske modernisme - og
langt mindre analytisk-programmatisk.
Her til højre ses Niemeyers eget hus, Casa Canoas (1956), hvis bevægelser har afsæt i en klippeknold, som stikker frem midt i komplekset. Nedenunder vises billeder fra Brasília, som midt
inde på den næsten mennesketomme brasilianske højslette blev symbol for et nyt, moderne
Brasílien. Det var Lucío Costa, som stod bag
planen - verdenshistoriens største modernistiske
bybygningseksperiment - mens Oscar Niemeyer
stod for den nye hovedstads mange repræsentative bygninger og tegnede model-eksempler for
beboelsesblokkene i de to store beboelsesvinger.
Lelé, Sarah Networks arkitekt gennem alle årene, fik her sin ilddåb som arkitekt, da han pludselig stod med ansvaret for at realisere en række
af Niemeyers mange projekter i Brasília.
Sarah Networks hovedafdeling ligger dér, hvor
den sydlige vinge møder den centrale akse. Den
første lille Sarah børnerehabilitering stod færdig

til indvielse 21. april 1960, samme dag som Brasília blev indviet - og Sarah Network har navn
efter den tids præsidentfrue, Sarah Kubitschek,
som var protektor for organisationen De sociale
pionerer, som opførte denne første Sarah-enhed.
Brasílias tilblivelse var en kraftanstrengelse båret af vision og idealisme - det var var en pionerernes tid. Og Sarah Network er i hele sit perspektiv og udsyn båret af denne pionerånd.
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Sarah Brasília I
De første år var Sarah-hospitalet blot en lille
efterbehandlingsenhed, men ønsket om en større
enhed, hvor man havde samtlige facetter af rehabiliteringsarbejdet samlet under samme tag blev
en realitet med de store udvidelser i 1980.
Sarah Brasília fylder sin grund til bristepunktet.
Modtagelses- og undersøgelsesafsnit, laboratorier, kirurgiske afdelinger osv. er anlagt i tre etager, og sengefløjen med de karakteristiske ottekantede åbninger rejser sig i syv etager, med
dobbelthøje udeterrasser skiftevis til hver side i
hele bygningens længde.
Disse balkoner skaber en bufferzone, som beskytter mod overophedning og giver alle sengeafsnit et beskyttet uderum af stor brugsværdi,
samtidig med at det muliggør en simpel ventilation og køling med den fremherskende, tværgående brise. Samtidig er disse balkoner med til at
give Sarah Brasília sit åbne og frodige præg.
Stort set alle steder i det 48.000 m2 store kompleks er man i umiddelbar nærhed af det grønne
element.
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Sarah Brasília II

Herover er det et af Sarah Brasílias sengeafsnit.
Man har enkeltstuer, men gennemgående benytter man sig af åbne afdelinger. Dels bruger Sarah Network herigennem færre sygeplejersker,
end hvis man havde mange små patientstuer.
Dels ligger der i det, at man som rehabiliteringspatienter ser hinanden, en træning i at omgås
andre med selvrespekt selv med et måske netop
opstået handikap. Sådanne åbne afdelinger viger man ellers tilbage for de fleste steder i verden, men fra personaleside har man kun gode
erfaringer med dem, og i de meget omfattende
spørgeskemaundersøgelser, som kvalitetssikringsafdelingen løbende laver, er der yderst få
negative tilbagemeldinger på dette forhold.
Ved Sarah har man en udtalt systemisk forståelse
af situationen, hvorfor man så vidt muligt samtidig indlægger en pårørende, for at vedkommende fra starten af kan lære at indgå i genoptræningen og efterhånden overtage den. Dette gør
også, at der altid er den tid til rådighed for patienterne, som der menneskeligt set er brug for.
Når man kommer til Sarah Network, bliver man
ved første samtale mødt af et lille team af læger
og terapeuter. Ambulatoriet (se ill. til højre) er
indrettet med konsultationsboksene vendende ud
mod et fælles areal for læger og terapeuter. Man
kan således meget enkelt tilkalde en bestemt ekspertise, hvis der er brug for den. Målsætningen
er, at man inden for det første døgn skal have
foretaget alle nødvendige undersøgelser og på
den baggrund opstillet en diagnose og en behandlingsplan. Fra det øjeblik man ankommer,
er der ikke noget, der hedder ventetid.
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Sarah Brasília III

Herover ses en model af Sarah Brasília. De ældste dele i bageste hjørne. Den store udvidelse fra
1980 ses i midten, og gangbroen leder over til
den høje bygning, Sarah University, hvor man
ud over undervisnings- og forskningsfaciliteter
finder en lang række administrative funktioner.
Med sine næsten 50.000 m2 fylder Sarah Brasília
sin grund til det yderste. Man har da også taget
konsekvensen deraf og har opført en afdeling for
dagpatienter udenfor byen, som netop er blevet
indviet (se pp. 10-11).
Sarah Brasília har en ganske omfattende maskinpark af avanceret undersøgelsesudstyr, som
på billederne her til højre fra det såkaldte gaitlaboratorium, hvor bevægelsesmønstre via sensorer kan indlæses i en computer for at vurdere
justerende kirurgiske indgreb eller udformningen af proteser. Nederst ses en af Sarah Brasílias
MR-scannere. Man har i huset de laboratorier
osv., som gør at prøveresultater kan foreligge
prompte. Man har således systematisk etableret
sig med tilstrækkelig kapacitet dertil, at teknologien står klar i den udstrækning, der er behov for
den - og det kan lade sig gøre, fordi Sarah Network er så relativt stor en enhed, som dækker et
så relativt afgrænset et område.
Dette er - sammen med personalets vilje og evne
til team-arbejde på patientens præmisser - vigtige forudsætninger for at kunne efterleve målsætningen om, at man indenfor det første døgn
efter indlæggelse er påbegyndt sin behandling.
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CTRS, Sarah Networks teknologiafdeling
Lelé blev i løbet af 60erne og 70erne specialist
i avanceret betonelementbyggeri. Han var i disse
år leder af en hel serie fabrikker, som producerede byinventar, skoler og børnehaver i meget
store serier. Sarah Networks hovedafdeling i
Brasília var således også planlagt opført som
elementbyggeri, men det endte med at man alligevel i en vis udstrækning måtte anvende stedstøbt beton.
Da planerne om at udbygge Sarah til et landsomspændende netværk tog form, blev konsekvensen af de dårlige erfaringer med at skulle arbejde sammen med skiftende entreprenører, at
man parallelt med netværkets anden enhed i Salvador opbyggede sin egen elementfabrik og entreprenørvirksomhed, CTRS, Centro de Tecnologia da Rede Sarah. Hermed sikrede man sig fuld
kontrol over byggeprocessen og muligheden for
en stadig udvikling af teknologien.
CTRS har således idag opbygget en kapacitet og
ekspertise, så man kan forestå designet og udførelse af et 50.000 m2 hospitalskompleks og levere
det klar til indvielse på blot 18 måneder - med en
langt højere byggeteknisk kompleksitet og forfinelse og bedre dialog om udformningen, end
hvis det havde været en vanlig byggeproces.

Sarah Network benytter sig nok af elementbyggeri, men det er så at sige skræddersyede elementer - en række strukturelle grundprincipper
går igen, men man har ikke én gang for alle bundet sig til et bestemt system. Tværtimod sker der
for hvert nyt projekt en lille produktudvikling, så
man står idag med ballasten fra årtiers udviklingsarbejde på baggrund af løbende feed-back
fra de mange mennesker, der hver dag arbejder
i netværkets enheder.
CTRS arbejder tæt sammen med Equiphos, udviklingsafdelingen for inventar og udrustning,
og på billedet øverst er CTRS’ metalafdeling ved
at forberede en ny serie hospitalssenge.
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Sarah Salvador I
På luftfotografiet ser man Sarah Salvador, den
første enhed, som Sarah Network selv stod for
opførelsen af. Som både Lelé og Dr. Campos
foretrækker det, er hospitalets 30.000 m2 lagt ud
i ét plan. Under hele komplekset løber et system
af installationsgange, som samtidig fungerer
som ventilationssystem. Den havbrise, som typisk rejser sig op ad dagen, presser således kølig
luft ind gennem disse kanaler og suger den ud
gennem de hvælvede tage, så der overalt i komplekset er adgang til frisk luft nedefra. På billederne i midterstriben ser man disse åbninger.
Hele jordklumpen under hospitalet er med til at
køle luftstrømmen i gangsystemet og udjævne
svingningerne i temperatur mellem nat og dag.

Dette underjordiske gangsystem gør samtidig
eftersyn, vedligeholdelse og forandring af installationssystemet uhyre enkel.

Herover ser man snit og plan af ventilationssystemet. Langt de fleste dage virker det blot gennem vindens pres og sug gennem tagåbningerne;
og på dage, hvor havbrisen udebliver, kan store
ventilatorer ved mundingerne mekanisk sørge
for luftgennemstrømningen.
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Sarah Salvador II

Sammen med de bølgende, kurvede tagformer
ser man overalt ved Sarah Networks enheder
hegnselementer som disse. Ud for terapi- og
konsultationsrum, kontorer og kantiner, oplagspladser, legepladser, træningsområder og ventesalen ved Sarah Salvadors modtagelse (se billedet øverst til højre), er der anlagt haverum. Store
dele af dagen står bygningerne derfor åbne ud
til det frie. Dette forudsætter en tilstrækkelig
skygning, som tilvejebringes dels med de stærkt
udkragede, svungne tagelementer, dels ved hjælp
af beplantningen. Men det medfører, at naturen
i form af disse frodige haverum overalt i Sarah
Network opleves som nærværende.
Hegnselementerne er fremstillet i ferrocement
(en tynd, fiberarmeret beton, som CTRS er specialister i at fremstille) og findes i flere varianter
(se for eksempel pp. 12-14).
Elementerne er hvidmalede, og med de udsparede åbninger og bemalede felter i klare hovedfarver, gul, orange, grønne og blå, har hegnene
en munter og legende lethed. De er formgivet af
Athos Bulcão, som i sin tid arbejdede tæt sammen med Oscar Niemeyer i årene for Brasílias
tilblivelse og frem til idag er Sarah Networks
huskunstner. Man finder således eksempler på
hans grafisk klare arbejder ved samtlige Sarah
Networks enheder.
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Sarah Lago Norte I

Sarah Lago Norte er anlagt som en aflastningsenhed for Sarah Brasília. Den er således beregnet primært for dagpatienter, som kommer her
som del af deres genoptræningsprogram. Den
teknologiske udrustning for en sådan enhed kan
således holdes langt lavere end for en enhed,
som skal kunne klare de langt mere komplekse,
tidligere faser af rehabiliteringsarbejdet.
Sarah Lago Norte er netop blevet indviet (december 2003) og var således kun næsten færdig,
da disse billeder blev taget. I løbet af nogle år vil
man derfor kunne se en langt kraftigere beplantning vokse op omkring bygningerne.
Udsigten over søen er virkelig smuk fra Sarah
Lago Norte, og Sarah Network bruger i en vis
udstrækning sejlbåde i sit genoptræningsarbejde, men mest af alt er en sådan placering i det
åbne landskab en inspirerende iscenesættelse for
det indimellem slidsomme arbejde med at genvinde herredømmet over sin tilværelse.
Den højtliggende, runde bygning, som ses her på
siden, er børnerehabiliteringen. På næste side
ses billeder af de to lange fløje langs vandet. De
rummer faciliteter for en lang række forskellige
terapier.
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Sarah Lago Norte II
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Sarah Rio I
Da man skulle etablere en Sarah-enhed i Rio de
Janeiro, planlagde man fra starten to enheder
samtidig: en stor enhed udrustet med alt i avanceret laboratorie- og undersøgelsesudstyr, kirurgiske afdelinger, intensivafdeling osv. og en mindre enhed til det opfølgende rehabiliteringsarbejde, beliggende i det åbne landskab.
Billederne på denne og den følgende side er således fra Sarah Rios lille enhed. Den er smukt
beliggende på en landtange i en lagunesø, omgivet af blådisede bjergrygge. Men med en tilladt
udnyttelsesgrad på kun 10% var det en kabale at
få plads til alt på de kun ca. 9.000 m2.
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Sarah Rio II

Til højre ses modellen til den store afdeling i Rio.
I perioder kommer temperaturerne her op på 45º
i eftermiddagstimerne, og tagbuerne lukker derfor endnu tættere om sine åbninger.
Denne enhed var oprindelig planlagt at skulle
opføres samtidig med den lille enhed, og arbejdet har da også været sat i gang. Men efter præsidentskiftet i 2003 er finansieringen af projektet blevet stoppet - det har altid bevillingsmæssigt været lidt uvist i Brasílien at lave noget, som
strakte sig ud over en enkelt præsident-periode.
Sarah network har derfor foreløbig måttet tilpasse sit behandlingstilbud efter, hvad man kan
gøre alene med den lille afdeling.
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Sarah Fortaleza I
Billederne herpå siden viser de store solterrasser, som giver patienter fra de øverst fire sengeetager ved Sarah Fortaleza en enkel mulighed
for at rykke udenfor.

I det tropiske klima er bygningskroppens tilpasning til de klimatiske betingelser uomgængeligt
vigtige, hvis ikke air-conditioning-anlæggene
skal stå og køre på fuld tryk i døgndrift. Endda
bliver løsningen ofte blot den simple glaskasse med det heraf følgende store energiforbrug og
elendige indeklima.
Lelés arkitektur til Sarah Network derimod er
nøje tilpasset klimaet og har derfor meget lille
energiforbrug til opvarmning og afkøling. Man
kan således iagttage markante forskelligheder i
udformningen af de enkelte enheder. Ved Sarah
Fortaleza for eksempel har Lelé udvidet ventilation og køling via et underjordisk system af
gange til at omfatte vandflader med springvand
foran luftindtagene, for at kunne udnytte, at fordampningen af vand virker kølende.

Da grunden til Sarah Fortaleza blev erhvervet,
var den stor nok til at kunne rumme hele det ønskede kompleks på 30.000 m2 i blot ét plan. Men
undervejs i projekteringen endte det alligevel
med, at man byggede sengeafsnittet i højden, for
at kunne bevare den oprindelige træbeplantning
i grundens ene ende.
Den nødvendige solafskærmning foran dette syvetages sengeafsnit udviklede sig derefter fra de
sædvanlige brise-solei-elementer til et kolossalt,
hvælvet rum, som man kan se billeder fra på
næste side. Det er ikke bare blevet et oplevelsesmæssigt storslået rum, men også er blevet et rum
af stor betydning for det daglige arbejde ved
Sarah Fortaleza.
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Sarah Fortaleza II

Sengeetagerne åbner direkte ud til det store rum
under solskærmen, og fysioterapien fra hospitalets lave afdeling støder direkte op til det store
rum, så rummet i løbet af dagen er ramme om en
lang række aktiviteter.

På modellen til højre ser man i højre side to fritliggende bygninger. Den forreste er Escolina,
børneskolen, den bageste rummer personale- og
gæsteboliger.
Der er en stadig cirkulering af personale mellem
de forskellige Sarah-afdelinger. Nogle tager en
periode til hovedafdelingen i Brasília for at stå
i lære dér og kunne studere ved Sarah University, mens erfarne fra Brasília tager ud for at
hjælpe en ny afdeling i gang, eller for at være
med til at indkøre nye systemer og teknologier.
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Centro Comunitário ved Sarah São Luís

Hvor de fleste andre Sarah-enheder ligger i velordnede forstadsområder, er Sarah São Luís omgivet af selvgroede slumbebyggelser - billedet
herover er taget fra hospitalsområdet.
Frem for blot at vende kvarteret ryggen, har
Sarah Network for bedre at integrere sig i nabolaget opført et lille aktivitetscenter, Centro Comunitário, hvor kvarterets børn kan komme for
at lege og lære. Sarah São Luís bruger selv stedet til aktiviteter som maleundervisning mv. for
sine børnepatienter, som således får mulighed
for at lege med børn fra kvarteret.
Ved Centro Comunitário er der legeplads - og i
det hele taget plads til udfoldelse. Man har også
noget i Brasílien så udsædvanligt som et bibliotek med børnebøger, hvorfra børnene kan låne
bøger med hjem. I biblioteket er der adgang til
computere, så børnene - hvoraf mange har forældre, som ikke selv har lært at læse og skrive her har fri adgang til internettet.
Da jeg i 2002 besøgte stedet, var der en dramagruppe af kvarterets børn, som var ved at indstudere en forestilling, som skulle opføres på den
store scene få uger efter, mens en anden gruppe
var ved at forberede en fest om aftenen og blæste balloner op i hundredvis. Nogle havde maleklasse, en gruppe piger sad inde på biblioteket
og læste, mens drengene legede med drager
udenfor.
Stedets leder, Laila, som er antropolog, fortalte,
at hun inden stedets åbning havde brugt flere
måneder på at skabe kontakt til forældrene i området. Den dag de åbnede, var de meget spændte
på, om der overhovedet ville komme nogen. Men
kvarterets børn og deres forældre havde taget
utrolig positivt imod.
Centro Comunitário er en fredfyldt plet på jorden - et sted jeg var meget glad for at opdage
fandtes - og med besøget her vil jeg slutte denne
lille introduktion til Sarah Network.
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