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Seks nye kræftrådgivninger

- Visionære konkurrencer

- Tegnet med udgangspunkt i  “Kræftrådgivninger i det 
 21. århundrede: overordnet program for rådgivninger i 
 Kræftens Bekæmpelse.”

- Modelprogrammet hviler på inddragelse af personale og 
  kræftramte fra tidligere rådgivninger. 

- Brugergrupper har være involveret under udviklingen af hvert 
 enkelt hus.

-  Etableret af 
 



Seks forskellige huse
   Aalborg    Herning    Vejle

   Roskilde   Næstved   Odense



Brugernes perspektiver

Deltagerobservationer

Observation af arkitekturen 

Fokusgruppeinterviews med kræftramte brugere 



Brugernes perspektiver



Brugernes perspektiver

Udvalgte temaer:

 - Stemningen

 - Samvær og samtaler

 - Oplevelsen af rum og mennesker hænger sammen



Stemningen

”Der er også noget for øjet hele tiden, [...] de der kæmpe lamper, altså de 
er jo imponerende, vaserne, megavaser. Jeg tænker, at det er et rart rum 
at sidde i.” 
               Kvinde, Vejle



Stemningen

”[…] du kommer med det der hoved fyldt af den der sygdom, som vi 
allesammen kommer her for, som vi er berørt af, så får man måske 
tankerne spredt lidt ud og tænker, det er da smart det her. Det (...) har i 
hvert fald, […] virket på mig og (jeg) ved også, at det har virket sådan på 
andre”.
               Kvinde, Herning 



Stemningen

”[…] Jamen, det er skønt at sidde i nichen og kigge ud i haven og når 
man sidder dernede, så er det jo det man kigger på, det er såmænd ikke 
så meget materialerne inde i selve huset, men det at man kan sidde og 
kigge ud i vandet.”
              Kvinde, Herning



Stemningen

”[…] man får lyst til at åbne sig.” 
              Kvinde, Odense



Samvær og samtaler

I Næstved beskriver en informant fællesrummet med køkkenet og 
spisearealet som ”husets hjerte”.



Samvær og samtaler

”[...] det er rart, at man kan gemme  sig, når man er på udebane.” 

              Kvinde, Odense



Samvær og samtaler

”På den ene side skaber [de] liv i huset, men på den anden side er 
[de] så hjemmevante og sociale, at de kan skabe en lukket atmosfære 
overfor nye, der kommer. Hvis de f.eks. sidder i en lukket gruppe omkring 
spisebordet eller fylder hele spisebordet.” 
              Kvinde, Odense



Oplevelsen af at rum og mennesker
 hænger sammen

”[…] det der med at man bliver modtaget ikke også og man ikke føler, at 
man skal stå der og finde ud af hvad man selv skal […] og de finder ud 
af, hvad og hvem det er, man skal snakke med. Det betyder rigtig meget.” 

              Kvinde, Aalborg



Oplevelsen af at rum og mennesker
 hænger sammen

”[…] jeg synes ikke, man kan blive andet end vildt, vildt overrasket over 
at komme ud til en bygning som det her. Det er virkelig imponerende […]. 
Samtidig kommer man så ud til de her mennesker, der var overmåde 
dejlige at have med at gøre. [...]” 
              Mand, Roskilde



 Andre generelle tendenser 
- Flere rum af enkelte rumtyper eksempelvis grupperum

-	 Større	fleksibilitet	i	brugen	af	rum	kan	mindske	pres

- Nogle funktioner kræver mere plads end forventet

- Brugen af nogle rum er uklar - eksempelvis uderummene

- Husene skal være synlige i deres omgivelser

- Medarbejdernes arealer skal tilpasses individuelt i de enkelte huse.

- Udgå at associere til et klinisk miljø.



Konklusion

- Husene lever i store træk op til intentionerne i modelprogrammet 

- Brugernes perspektiver giver et særligt indblik i den 
 erfaringsbaserede viden hos brugerne, der kan inddrages i 
 fremtidige byggerier 


